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CRIZA ECONOMICĂ: ORIGINILE POLITICE ALE CRIZEI MONEDEI EURO
(Bucureşti, 15 decembrie 2011, Institutul European din România)
- SINTEZĂ -

În data de 15 decembrie a.c. a avut loc la sediul Institutului European din România conferinţa
cu tema «La crise économique : Les racines politiques de la crise de l'Euro (Criza
economică: originile politice ale crizei monedei euro)», organizată de Institutul
European din România în parteneriat cu Delegaţia Wallonie – Bruxelles. Acest eveniment face
parte din planul-cadru al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF) destinat formării
funcţionarilor români. Programul intitulat "Franceza în viaţa diplomatică şi funcţia publică
internaţională” are ca obiectiv principal consolidarea folosirii limbii franceze în instituţiile
europene şi în organizaţiile internaţionale.
Conferinţa a fost moderată de domnul Mihai Sebe, expert în cadrul Institutului European din
România, care a prezentat contextul în care are loc evenimentul, unul marcat de criza
economică şi a subliniat dimensiunea politică a acestei crize. În ciuda analizelor tehnice
detaliate, pline de cifre, care adesea nu oferă destule detalii, problema de fond a zonei euro se
află în zona politicii.
În deschiderea evenimentului, doamna Victoria Popescu, Ministru plenipotenţiar MAE şi
Corespondent naţional pentru Francofonie, a subliniat importanţa francofoniei în cadrul
sistemului public din România. Cu acest prilej a fost realizata o scurtă trecere în revistă a
relaţiilor instituţionale dintre OIF şi MAE precum şi principalele realizări din ultimii ani ale acestui
proces de cooperare internaţională. Vorbitoarea a salutat activitatea remarcabilă desfăşurată de
Institutul Francez din Bucureşti pe partea lingvistică şi de Delegaţia Wallonie – Bruxelles pe
partea seminarilor tematice. Aceasta a mai adăugat că valorile francofone se află în sinergie cu
cele europene şi că promovarea limbii franceze contribuie la asigurarea diversităţii.
Au urmat apoi alocuţiunea doamnei Fabienne Reuter, Delegat, Delegaţia Wallonie –
Bruxelles şi cea a doamnei Françoise Rousseau, Director de Curs în cadrul Institutului
Francez din Bucureşti. Doamna Reuter a evidenţiat faptul că limba franceză devine o valoare
adăugată în ziua de astăzi şi a menţionat că de la începutul acestui program de formare, câteva
mii de funcţionari au primit calificările necesare.
Doamna Amandine Crespy, asistent universitar la Universitatea Liberă din Bruxelles, a avut o
abordare îndrăzneaţă din punct de vedere ideatic, subliniind ceea ce consideră a fi cei trei “NU”
cheie ai situaţiei de fapt. În primul rând, aceasta NU este o criză a euro, moneda europeană
fiind una care rămâne credibilă şi cea de-a doua ca importanţă la nivel mondial. În al doilea
rând, aceasta NU este o criză europeană, în multe ţări problema derivând din datoriile private.
În opinia invitatei, aceasta NU este o criză economică, pieţele reacţionând exagerat la deciziile
agenţiilor de rating, iar economia Greciei reprezentând mai puţin de 3% din PIB-ul european.
Avem în schimb de a face cu o criză politică cauzată de lipsa de încredere în sistemul actual şi
de invaliditatea Uniunii Economice Monetare, realizată pe baza unui compromis franco-german
la începutul anilor '90. Această uniune monetară a stagnat din cauza unei legitimităţi populare

scăzute, introducerea euro fiind asociată cu o creştere a inflaţiei, şi din cauza discursului politic,
adesea ambiguu. Doamna Crespy şi-a încheiat prezentarea prin a sublinia interdependenţa
dintre statele europene şi prin a puncta faptul că este nevoie de noi soluţii pentru a depăşi
criza, ce pare a fi una a societăţii post-industriale şi a capitalismului.
Moderatorul evenimentului a subliniat necesitatea găsirii unui răspuns comun la criza actuală.
Noile state membre, printre care şi România, trebuie să aibă o voce comună în aflarea unei
soluţii datorită dependenţei foarte strânse de zona euro, un bun exemplu fiind acela că 95% din
piaţa bancară din România depinde de bănci din zona euro.
Domnul Dorel Paraschiv, Director Adjunct, Institutul Naţional de Dezvoltare Economică, a
prezentat o perspectivă naţională asupra crizei, evidenţiind impactul acesteia aspra economiei
româneşti. Conform invitatului, România nu a fost pregătită pentru criză, iar măsurile adoptate
apoi, printre care creşterea TVA-ului, au condus la scăderea investiţiilor cu capital străin. Cu
toate acestea, vorbitorul a remarcat oportunitatea pe care o are România, care nu mai este
privită ca o destinaţie a marilor companii doar din prisma mâinii de lucru ieftine.
Doamna Cristina Leucuţa, Director în cadrul Direcţiei Politici Industriale, Ministerul
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, a abordat problema definirii unor noi politici
industriale ale României post-criză, punând accentul pe dezvoltarea clusterelor. Aceasta a
subliniat importanţa anului 2012 pentru ţara noastră, an în care vor putea fi accesate fonduri
europene în domeniul polilor de competitivitate. Invitata a punctat şi importanţa viitoarei
Strategii pentru competitivitate pentru anul 2020, prezentând necesitatea stimularea creativităţii
în sectoarele economice principale.
În finalul evenimentului, domnul Sebe a deschis sesiunea de întrebări şi răspunsuri, în cadrul
căreia a fost avansată ideea unei crize de civilizaţie, iar doamna Crespy a subliniat nevoia unei
reconceptualizări la scară înaltă, ţinând cont de aspectele ecologice şi industriale ale crizei.
Moderatorul conferinţei a concluzionat prin a sublinia necesitatea adoptării unei politici de
cooperare în această perioadă dificilă, în detrimentul unei abordări individualiste. Se impune
totodată o etică a responsabilităţii prin care să punem accentul pe responsabilitatea individuală,
pe răspunderea fiecăruia pentru faptele proprii.
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